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PROCES

-V E R B A L

încheiat în şedinţa ordinară a

din data de 25. 06 .2015, convocată
în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Sunt prezenţi la lucrările ședinței: Preşedintele Consiliului Judeţean,
domnul Paul STĂNESCU, 31 de consilieri judeţeni ( inclusiv vicepreşedinţii
Consiliului Judeţean, domnii Marius OPRESCU şi Pavel BELINSKI), precum şi
Secretarul judeţului, domnul Gabriel BULETEANU.
Au absentat domnii consilieri judeţeni: Moisescu Ion ,Nedelea Ioan absent
motivat.
Domnul Paul STĂNESCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, conduce
lucrările şedinţei şi precizează că şedinţa este legal constituită având cvorumul
necesar.
Domnii consilieri judeţeni au în mape.

Ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul
2015.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,
Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului

2.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap ingrijită și protejată in centrele rezidențiale publice
din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru
persoane cu Handicap, pentru luna mai 2015
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,
Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului

3.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea sprijinului financiar de la bugetul
propriu al Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2015, pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase din Judeţul Olt,recunoscute in România.

Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,
Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului

4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea necesitătii și oportunității
realizării proiectului ,,Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)Valea Mare –Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km33+650-39+800,,
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului şi relaţii cu cetăţeni

5.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea necesității și oportunității
realizarii proiectului ,, Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)Valea Mare –Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km 13+380-Km29+170,,
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului şi relaţii cu cetăţeni.

6.Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale,Societății
Comerciale SC RAISSAN SPRINTOUR S.R.L
Iniţiator : domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Dumitru Dumitraşcu- Preşedintele Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ

7. Proiect de hotărâre cu privire la transformări șI mutări de posturi în statul
funcții al Spitalului de Urgență Slatina

de

Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

8.Proiect de hotărâre cu privire la :
- numire in fucție de manager (director) al Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt
- incetare contract management interimar
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

9.Proiect de hotărâre cu privire la :
- organizarea în trimestrul al treilea al anului 2015 a examenului de promovare a
persoanelor încadrate în funcții contractuale din cadrul aparatului permanent de
lucru al Consiliului Județean Olt care îndeplinesc condițiile de promovare ăn grad
profesional imediat superior
- constituire comisie de examen ,comisie de soluționare a contestațiilor și
desemnare secretar al comisiei de promovare în grad profesional imediat superior
,organizat în trimestrul al treilea al anului 2015.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement

10.Proiect de hotărâre cu privire la :
- suspendare de drept contract individual de muncă
- încetare suspendare de drept contract individual de muncă și reluare activitate
Iniţiator: domnul Paul Stănescu
– Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Ionel Cristian Gheorghe – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement.

11. Proiect de hotărâre cu privire la completare componență a Autorității Teritoriale
Publice Olt.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,
Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.

12. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unei parți dintr-un imobil din domeniul
public al Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt ,în domeniul
public al statului șI în administrarea Instituției Prefectului – Județul Olt.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu
– Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura.

13. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al
orașului Drăgănești –Olt șI din administrarea Consiliului Local al orașului
Drăgănești –Olt în domeniul public al Județului Olt șI în administrarea Spitalului
Județean de Urgență Slatina.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului şi relaţii cu cetăţeni.

14. Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat
al Județului Olt a unui imobil și aprobarea concesionării acestuia prin licitație
publică.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu
– Preşedintele Consiliului Judeţean Olt
Prezintă : domnul Gheorghita Brinaru – Preşedintele Comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
ecologie şi protecţia mediului, conservarea
monumentelor istorice si de arhitectura.

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea structurii serviciilor specifice prin
care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul
tarifelor şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,
Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de reabilitare la clădirea
Bibliotecii Județene Ion Minulescu,,
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Postelnicu Dorin – Secretarul Comisiei pentru cultură, învăţământ, activitate
ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte.

17. Proiect de hotărâre cu privire la indemnizație de ședință pentru membrii
Autorității Teritoriale Publice Olt.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Petre Idoraş –– Preşedintele Comisiei pentru studii economico-sociale,
Buget- finanţe, Integrare europeană, administrarea
domeniului public şi privat al judeţului.

18. Propuneri, întrebări, interpelări.

PREŞEDINTE
Paul STĂNESCU
Domnul Preşedinte menţionează că materialele cu privire la ordinea de zi sunt în
mape. Se supune la vot de către domnul preşedinte ordinea de zi. Se aprobă cu 31
de voturi ,,PENTRU ,,(unanimitate).
Domnul Preşedinte propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarul proiect de
hotărâre:

1.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea instituționalizării în
vederea revizuirii Planului Local de Actiune pentru Mediu al Judetului
Olt.
Iniţiator: domnul Paul Stănescu – Preşedintele Consiliului Judeţean
Prezintă: domnul Nicolae Vitan – Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţeni.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu propunera efectuată de domnul
preşedinte.
Se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,, ( unanimitate).
Domnul Presedinte dă cuvântul Secretarului Judeţului, domnul Gabriel
BULETEANU pentru a supune spre aprobare procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean din data de 28 mai 2015.
Procesul verbal se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,, ( unanimitate) .

Se trece la ordinea de zi.
-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Judetului Olt pe anul
2015.
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al

judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,12 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
-Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere
pentru o persoană cu handicap ingrijită și protejată in centrele rezidențiale publice
din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Olt pentru
persoane cu Handicap, pentru luna mai 2015
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).

-Proiect de hotărâre cu privire la acordarea sprijinului financiar de la bugetul
propriu al Consiliului Judeţean Olt, pe anul 2015, pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase din Judeţul Olt,recunoscute in România.
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Domnul consilier Ciucu Gheorghe Alin Sorin: ,,întreabă de ce nu s-a dat fonduri la
toate parohiile din județ și pe ce criterii s-au aprobat aceste sume,,.
Domnul Președinte afirmă ca: ,,au primit fonduri toate parohiile din județ care au
făcut cerere în număr de 155 în funcție de punctajele obținute pe baza criteriilor de
evaluare și în funcție de suma cerută.,,
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 27 de voturi ,,PENTRU ,,si 4
,,ABTINERI,,s-au abținut domnii consilieri județeni Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Irimia
Ilie, Bădescu Ion,Mirea Siminica.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 27 de voturi,,PENTRU,,
,,s-au abținut domnii consilieri județeni Ciucu Gheorghe Alin Sorin, Irimia Ilie,
Bădescu Ion,Mirea Siminica.
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea necesitătii și oportunității
realizării proiectului ,,Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)Valea Mare –Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km33+650-39+800,,
Domnul Nicolae Vitan - Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu
cetăţeni prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea necesității și oportunității
realizarii proiectului ,, Modernizarea drumului județean DJ 657 Recea (DJ 653)Valea Mare –Priseaca –Poboru –Spineni – DN67B,Km 13+380-Km29+170,,

Domnul Nicolae Vitan - Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu
cetăţeni prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte.
Domnul consilier Dumitrescu Viorel cere lamurii despre oportunitatea realizării
acestui proiect.
Domnul vicepreședinte Marius Oprescu dă explicatii : ,,Pe programul Operational
Regional pe strategia de drumuri - orice drum din județ care are intersecție cu cele
două drumuri europene care traverseaza județul nostru Pitesti-Slatina –Craiova și
Craiova-Caracal-Alexandria poate fi reabilitat,,
Domnul consilier Dumitrescu Viorel se pare că profităm de o clauză, în loc să facem
drumul cu adevarat sa ajungem la o efienticizarea a acestui proiect la care ne
rugam de ani de zile ca această zonă sa crească, să facem niște drumuri
colaterale să nu fie cumva politică. Domnul vicepresedinte Marius Oprescu ,,nu are
nici o legatură cu politica,,
Domnul vicepresedinte Marius Oprescu: ,, pe POR am prins un drum care pleacă
de la Giuvarasti- Poboru , este vorba de două drumuri județene care traversează
efectiv tot județului Valea Oltului – Giuvăresti –Izbiceni- Tia –Marea merge la
Stoenești și apoi Gneasa –Poboru - Drăgănești-Coteana –Curtișoara –Verguleasa
care se intersectează cu drumul național.
Toate aceste drumuri indiferent de strategia care o alegem trebuie să aibă
conectivitate la traseul TNT la drumurile europene nu la drumurile naționale, că așa
și la Corobia avem drum național și drumul DN 64 e drum național,dar nu este TNT.
Pe strategia Dunării am prins drumul de la Fălcoiu –Osica de Jos –Osica de Sus
,care are pod peste Olteț și care este Voineasa – Balș și duce pănă la Iancu Jianu,,
Domnul Dumitrescu: ,,astă da, are trecere,, ,,iar pe transfrontaliere trebuia să
prindem un drum cu ieșire la TNT- Caracalul, la fel am zis să prindem un drum
important să care traversează de la nord la sud, un drum din zona de sud a
județului ocolim Balșul în condițiile în care toți din zona asta circulă spre Craiova și
un drum care să aducă nordul județului spre Slatina, cu o economie de 50-60 Km,in
Argeș aveți ceva ca să zicem că are eficientă chestia asta.
Domnul Președinte menționează că: ,,strategia drumurilor județene nu este
politică, guvernele vin și pleacă, ar fi păcat ca strategia drumurilor sa fie politică,,
Domnul consilier Craciunica Drumitru Mugurel : ,, intreabă cum a fost stabilită
această investiție ,dacă există concordanță cu criteriile de eligibilitate ale
Programului INTERREG VA Romănia-Bulgaria,,nelămurirea sa constănd în legătura
existentă între axa prioritară a programului INTERREG VA Romănia-Bulgaria,care
era prezentată în raportul de specialitate la proiectul de hotărâre și axa prioritară a
drumului județean sau a tronsonului de drum.
Domnul Vicepreședinte a explicat modalitatea de includere a proiectelor de
modernizare a drumurilor județene în diferite surse de finanțare din fonduri
europene.
I s-a explicat domnului consilier ,după ședință , în cadrul serviciului dezvoltare
regională
întreaga viziune a Consilului Județean Olt privind proiectele de
infrastructură-drumuri județene conform Strategiei de Dezvoltare Regională a
Județului
2014-2020 și a Programelor Operaționale POR 2014-2020 ,inclusiv
mecanismul Strategia Dunării (SUERD) și Interreg VA Ro –Bg.

S-a explicat de asemenea ca axa prioritară 1 reprezintă o parte a programului
INTERREG VA Romănia-Bulgaria, în cadrul căreia sunt eligibile proiectele de
modernizare drumuri județene , cu o alocare financiară proprie ,fară legătură cu axa
prioritară de drum.
Tronsonul de drum ales trebuie să respecte mai multe criterii de eligibilitate ,aceste
criterii au fost prezentate și explicate domnului consilier județean pentru a înțelege
de ce a fost stabilită ca prioritate modernizarea acestui tronson al DJ 657.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.2 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
-Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale,Societății
Comerciale SC RAISSAN SPRINTOUR S.R.L
Domnul Dumitru Dumitrascu -preşedintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
,industrie,servicii publice si comert prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în
parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2...,5 și se aprobă cu 31 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31de voturi,( unanimitate de
voturi).

- Proiect de hotărâre cu privire la transformări și mutări de posturi în statul
de
funcții al Spitalului de Urgență Slatina
Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele comisiei pentru cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de
hotărâre pe fiecare articol în parte
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2...,5 și se aprobă cu 31 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31de voturi,( unanimitate de
voturi).
- Proiect de hotărâre cu privire la :
- numire in fucție de manager (director) al Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt
- incetare contract management interimar
Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele comisiei pentru cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de
hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2,..,4 și se aprobă cu 31 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre, se aprobă cu 31de voturi,( unanimitate de
voturi).
-Proiect de hotărâre cu privire la :
- organizarea în trimestrul al treilea al anului 2015 a examenului de promovare a
persoanelor încadrate în funcții contractuale din cadrul aparatului permanent de
lucru al Consiliului Județean Olt care îndeplinesc condițiile de promovare ăn grad
profesional imediat superior
- constituire comisie de examen ,comisie de soluționare a contestațiilor și
desemnare secretar al comisiei de promovare în grad profesional imediat superior
,organizat în trimestrul al treilea al anului 2015.

Domnul Gheorghe Ionel Cristian – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare
articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,5 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
de hotărâre cu privire la :
- suspendare de drept contract individual de muncă
- încetare suspendare de drept contract individual de muncă și reluare activitate
Domnul Gheorghe Ionel Cristian – Preşedintele Comisiei pentru muncă, protecţie
socială, activităţi sportive şi de agrement prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare
articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.,3 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
-Proiect

Proiect de hotărâre cu privire la completare componentă a Autorității Teritoriale
Publice Olt.
Domnul consilier Ciugulea Ioan a anunțat în mod expres că se recuză și nu votează
acest proiect de hotărâre .
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.,4 și se aprobă cu 30 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 30 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
-

-Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unei parți dintr-un imobil din domeniul
public al Județului Olt și din administrarea Consiliului Județean Olt ,în domeniul
public al statului șI în administrarea Instituției Prefectului – Județul Olt.
Domnul Ghiorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre
pe fiecare articol in parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,2.,6 și se aprobă cu 31 de voturi.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi,( unanimitate
de voturi).
Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor imobile din domeniul public al
orașului Drăgănești –Olt șI din administrarea Consiliului Local al orașului
Drăgănești –Olt în domeniul public al Județului Olt șI în administrarea Spitalului
Județean de Urgență Slatina.
Domnul Nicolae Vitan - Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu
cetăţeni prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.,6 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
-

de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al
Județului Olt a unui imobil și aprobarea concesionării acestuia prin licitație publică.
Domnul Ghiorghiţă Brînaru, preşedintele comisiei pentru organizarea şi
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură prezintă proiectul de hotărâre
pe fiecare articol in parte.
Domnul consilier Dumitrescu Viorel cere lămuriri unde se află această locație.
Domnul Netcu Costinel șeful Serviciului Patrimoniu în cadrul Consiliului Județean
Olt, iî explică că este fostul punct de control al Corpului Gardienilor Publici pe care
Serviciul Județean de Pază nu l-a folosit niciodată.
Domnul consilier Craciunică Drumitru Mugurel ,,intreabă ce suprafată are,,.
Domnul Netcu Costinel iî răspunde acest sediu are o suprafață de 33 m²
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.,5 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi)
-Proiect

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea structurii serviciilor specifice prin care
se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Olt, cuantumul tarifelor
şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor.
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,11 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
-

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de reabilitare la clădirea
Bibliotecii Județene Ion Minulescu,,
Domnul Dorin POSTELNICU - presedintele comisiei pentru cultură, învăţământ,
activitate ştiinţifică, sănătate, familie, protecţie copii şi culte prezintă proiectul de
hotărâre pe fiecare articol în parte
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,2 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
-

Proiect de hotărâre cu privire la indemnizație de ședință pentru membrii
Autorității Teritoriale Publice Olt.
Domnul Petre Idoraş – Preşedintele Comisiei pentru studii economico sociale,
buget – finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public și privat al
judeţului prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol în parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,..,4 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,,.
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi,,PENTRU,,
( unanimitate de voturi).
-

Se trece la prezentarea si dezbaterea proiectului de hotărâre
“ Propuneri de suplimentare a ordinii de zi ’’.

de pe

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea instituționalizării în vederea revizuirii
Planului Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Olt.
Domnul Nicolae Vitan - Presedintele Comisiei pentru administraţie publică,
juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu
cetăţeni prezintă proiectul de hotărâre pe fiecare articol in parte.
Se supun la vot, pe rând, articolele 1,.,5 și se aprobă cu 31 de voturi ,,PENTRU ,,
Prin vot deschis, proiectul de hotărâre,se aprobă cu 31 de voturi, ,,PENTRU ,,
( unanimitate de voturi).
Propuneri, întrebări, interpelări

Domnul consilier Trifu Cătălin Victor întreabă :,, Domnule Preșdinte, cei trei membri
ai Autorității Teritoriale Publice Olt au fost desemnați prin decizia
dumneavostră,sunt reprezentanții unei comunități,,
Domnul Preșdinte :,, Întrebarea dumneavoastră este mai prietenoasă legea nu
prevede așa ceva , toate aceste persoane sunt persoane publice dacă vă referiți la
domnul deputat Stan Nicolae este o persoană publică, reprezintă comunitatea,,.
Domnul Preşedinte declară inchise lucrările sedinței, la care au participat
şefii de servicii și compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, directorii instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean, alte persoane din partea cetăţenilor şi reprezentanţii mass-media.
Nemaifiind alte probleme de discutat, şedinţa ia sfârşit.
P R E Ş E D I N T E,
Paul STĂNESCU
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Gabriel BULETEANU
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